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1 InLeIdIng 

Welkom bij onze vereniging! In dit naslagwerk vind je alle belangrijke informatie over 
onze club. De speeltijden, onze activiteiten naast het badmintonnen, voorwaarden voor 
lidmaatschap en de nodige “wat moet je doen als”jes. Mis je nog wat of heb je toch nog 
een vraag? Schroom niet, vraag het aan iemand van de club of mail info@bvdrive.nl.

2 Algemene informatie 

twee CLubs In één

	 	 	 BV	Drive	 	 	 	 	 BC	Leiden

De vereniging BC Leiden is opgericht in 1972 en BV Drive is opgericht in 1986. In 
1995 zijn beide clubs samengegaan. BV Drive is nu de recreatieve club en BC Leiden de 
wedstrijdclub. Omdat BC Leiden een wedstrijdclub is, is ieder lid van deze vereniging 
automatisch lid van de NBB (Nederlandse Badminton Bond). Alle leden van BC Leiden 
zijn ook lid van BV Drive. Het ledenaantal van BV Drive en BC Leiden schommelt rond 
de 80 leden. 

speLen: ZaLen en speeLtIjden

Om bij BV Drive of BC Leiden te gaan badmintonnen is niet veel nodig. Het enige dat 
je mee moet brengen is een goed humeur, eventueel wat geld voor een drankje, een 
racket, shuttles, sportkleding en sportschoenen. We bieden drie speelavonden. Van 
september tot en met juni kun je spelen in de:

Vijf	Meihal	(Boshuizerlaan	3,	Leiden)
Maandag 20.00 – 22.00 uur 2 sept. 2013  t/m 21 okt. 2013

31 mrt. 2014 t/m 7 juli 2014
20.30 – 22.30 uur 28 okt. 2013 t/m 24 mrt. 2014

Sporthal	van	het	Vlietland	College	(Apollolaan	262a,	Leiden)
Woensdag 20.00 – 23.00 uur
Vrijdag 19.30 – 23.00 uur

In mei is de sporthal van het Vlietland College twee weken gesloten i.v.m. 
examens. Ook op enkele andere data (zoals feestdagen) kan de hal gesloten 

zijn. Check daarvoor onze website www.bvdrive.nl, onder Agenda.

mailto:info%40bvdrive.nl?subject=info%40bvdrive.nl
http://www.bvdrive.nl


4 5

Het CLubbLad: “netuIt”
Het clubblad “NetUit” verschijnt ca. 4 maal per jaar per e-mail. De NetUit bevat allerlei 
wetenswaardigheden over spelers, evenementen en bestuur. Bovendien bevat het 
informatie over inschrijvingen, toernooien, bardiensten, etc. Het is een echt clubblad, 
dus de bijdragen zijn geschreven voor en door de leden. Kopij voor het clubblad kun je 
sturen naar netuit@bvdrive.nl.

bestuur

Onze vereniging heeft een enthousiast bestuur dat de dagelijkse en lange-termijn 
beslommeringen op de schouders neemt. 

Bestuursfunctie BV	Drive BC	Leiden
Voorzitter: Jan Regelmeijer Annemarie van Engelen
Penningmeester: Arjen Burghart Arjen Burghart
Secretaris: Sandra van der Ark Sandra van der Ark
Algemeen bestuurslid: Annemarie van Engelen

Ronald van Tol
Ronald van Tol
Jan Regelmeijer

Wedstrijdsecretaris: Annemarie van Engelen

traIners
Maandagavond: Ineke van der Voort

Ton de Ridder
Woensdagavond: Ginny Severien

CommIssIes

We hebben verschillende commissies, namelijk:
• een feestcommissie;
• een pr-commissie;
• een kascommissie;
• een barcommissie;
• een clubbladredactie.

sHuttLes

Shuttles kun je op de club kopen 
voor een aantrekkelijke prijs. In de 
competitie en in het algemeen met 
vrijspelen worden Yonex Mavis 500 
blue (nylon) of Victor Service 77 (veer) 
shuttles gebruikt. Ineke van der Voort 
verkoopt ze voor de prijs van € 10,- 
per koker van 6 shuttles (nylon) of  
€ 18,50 per koker van 12 shuttles 
(veer).

eVaLueren: de bar 
Na het spelen is er tijd en ruimte 
voor een afzakkertje. Of twee. In het 
Vlietland College hebben we een 
bar in eigen beheer. Dit is een kleine 
ruimte die we gemakkelijk gezellig 
kunnen maken met hapjes, drankjes 
en kaarslicht. 

Verdere aCtIVIteIten
In het eerste deel van het seizoen houden we open avonden. De geïnteresseerden 
ontvangen mondeling en schriftelijk informatie en kunnen gebruik maken van 
leenrackets en shuttles. 
Gedurende het jaar organiseren we meerdere toernooien. Er zijn verschillende 
toernooien op maandagavond. Traditioneel is er het ‘oliebollentoernooi’ op een avond 
rond de jaarwisseling. Het toernooi wordt afgesloten met oliebollen en champagne. 
Eind juni is er op vrijdagavond het traditionele slottoernooi, afgesloten met de nodige 
speeches, drankjes en goed eten. Alle toernooien hebben een recreatief karakter. Ze 
zijn er vooral voor de gezelligheid. 
In april organiseren we jaarlijks de clubkampioenschappen. Dit toernooi heeft een 
wat competitiever karakter. Het is een jaarlijkse sportieve krachtmeting met een goed 
bekeken finale.

mailto:netuit%40bvdrive.nl?subject=netuit%40bvdrive.nl
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4 InformatIe bC LeIden 

CompetItIe speeL je bIj bC LeIden

Als je competitie wilt spelen, dan word je lid van BC Leiden. BC Leiden is namelijk lid 
van de NBB (de Nederlandse Badminton Bond). Met een lidmaatschap van BC Leiden 
ontvang je een digitale Badminton Nederland Pas. Daarmee mag je competitie spelen 
en aan door de NBB georganiseerde toernooien meedoen. 
BC Leiden neemt in het najaar deel aan de (landelijke) bondscompetitie en de 
regiocompetitie van de NBB. Op dit moment zijn er 7 teams actief. Het hoogste team 
speelt in de 4e divisie van de bondscompetitie  en het laagste team in de 7e klasse 
van de regiocompetitie. Een team bestaat minimaal uit twee heren en twee dames. 
De competitie duurt van september tot en met januari en bestaat uit 7 thuis- en 
7 uitwedstrijden. Naast de najaarscompetitie bestaan er ook een dames- en een 
herencompetitie. Deze worden gespeeld van februari t/m mei en bestaan uit 5 thuis- 
en 5 uitwedstrijden. Een dames-/herenteam bestaat uit 4 tot 6 dames/heren. De 
thuiswedstrijden worden gespeeld op vrijdagavond.

ContrIbutIe
Door de kosten van de bondscontributie en de competitie betaal je uiteraard meer 
contributie als lid van BC Leiden dan als lid van BV Drive. Onder andere wordt een 
bijdrage berekend voor de bondscontributie van de Nederlandse Badmintonbond. 

traInIng

In elk geval in de periode van september tot en met maart (mogelijk ook in mei en 
juni) wordt training gegeven op de woensdagavond door een gediplomeerde trainer. 
De training is niet uitsluitend bedoeld voor competitiespelers; ook geoefende 
recreanten die voldoen aan het niveau van één van de groepen kunnen zich voor de 
competitietraining opgeven (al naar gelang er plek is). De trainingsgroepen worden 
naar speelsterkte ingedeeld. Deze groepen hebben om beurten een uur training. Elke 
maand wisselen de groepen van trainingstijd. De kosten van de training zijn niet bij de 
contributie inbegrepen. Het bedrag wordt in rekening gebracht op de factuur van BC 
Leiden en ligt in het najaar rond de € 60,- (nylon) of € 70,- (veer), afhankelijk van het 
aantal deelnemers.

3 InformatIe bV drIVe

speLen en traInen

Als lid van BV Drive kun je op maandag-, woensdag- en vrijdagavonden spelen. Op de 
maandagavond worden recreantentrainingen gegeven door ervaren competitiespelers. 
De trainingen duren meestal van september tot en met juni. Voor de training wordt een 
bijdrage van € 30,- gevraagd, wat neerkomt op minder dan een euro per trainingsavond. 
Nieuwe leden betalen een bedrag dat afhankelijk is van het moment waarop ze lid 
worden. 

ContrIbutIe

De contributie voor BV Drive bedraagt € 190,- voor volwassenen (vanaf 21 jaar). Leden 
van 18 t/m 20 jaar betalen € 142,50 en leden jonger dan 18 € 97,50. De contributie geldt 
voor een seizoen van 10 maanden, voor leden en mensen die in augustus of september 
lid worden. Vanaf oktober geldt: hoe later je lid wordt, des te lager de contributie. Begin 
september stuurt de penningmeester een nota voor de betaling van de contributie. 
Voor al je bijdragen kun je het volgende rekeningnummer gebruiken: 4014460 t.n.v. BV 
Drive onder vermelding van de reden waarvoor je geld overschrijft.

proefLIdmaatsCHap

Als je nieuw bent en nog niet zeker weet of je lid wilt worden, dan kun je een 
proeflidmaatschap van een maand aangaan. De contributie daarvoor is € 20,-. Als je 
na die maand lid wordt, berekent de penningmeester de aanvullende contributie naar 
rato van de rest van het seizoen.

proefLes

Als je kennis wilt maken, is het natuurlijk het beste om gewoon langs te komen op een 
maandagavond. Op deze avonden is er een speciale ‘maandagavondbegeleider’ voor 
introductie tot de club en het beantwoorden van vragen. Dit is Arjen Burghart. 
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5 CLubregeLs

We zijn een actieve en gezellige club. Dit komt mede doordat we een aantal regels in 
acht nemen. Neem ze even door, om zo ook een indruk te krijgen van wat er bij een 
lidmaatschap komt kijken.

sCHoeIseL

De verhuurders van beide zalen zijn zuinig op hun vloeren. Daarom is het niet toegestaan 
te spelen met sportschoenen met zwarte zolen ofwel met sportschoenen die littekens 
hebben van buitengebruik. 

baangebruIk

We vinden badmintonnen dermate leuk dat schaarste van banen wel eens voorkomt. Dat 
betekent dat spelers soms even moeten wachten totdat er in overleg wordt gewisseld. 
Dat gaat prima. 
Voor heel drukke avonden kan dit proces worden ondersteund door een afhangsysteem. 
Zowel in de Vijf Meihal als in de sporthal van het Vlietland College is een afhangsysteem 
aanwezig. Op rustige avonden wordt dit systeem niet gebruikt, maar het kan op elk 
moment door elk lid ingezet worden als dat gewenst is. Voor het afhangen wordt de 
ledenpas gebruikt.

Banen kunnen ook worden gereserveerd voor trainingen en competitiewedstrijden. 
Hiervoor gelden de volgende regels:
• op maandagavonden zijn er drie banen beschikbaar voor de trainingen;
• op woensdagavonden zijn er drie banen beschikbaar voor de trainingen;
• op vrijdagavonden zijn er maximaal vier banen beschikbaar voor competitie, 

afhankelijk van het aantal competitiespelende teams. Bij minder spelende teams 
zijn er minder banen voor wedstrijden gereserveerd.  Uitzondering hierop is als 
er vier competitieteams thuis spelen. In dat geval zijn alle zes banen tot 20.30 uur 
beschikbaar voor competitie en na 20.30 uur vier. Vrijspelen kan op die avonden 
tussen 20.30 en 22.00 uur op 2 banen. Dit zal in het seizoen 2013-2014 waarschijnlijk 
niet of nauwelijks voorkomen (op onze website kun je onder Competitie vinden 
hoeveel teams er op de verschillende vrijdagen thuis spelen).

bardIenst

Van alle leden die op de woensdagen of vrijdagen komen, wordt verwacht dat zij ca. 2 
keer per jaar een bardienst draaien. Op maandagavond hoeft er geen bardienst gedraaid 
te worden. In de “NetUit” worden de data gepubliceerd waarop je ‘dienst’ hebt. Je kunt 
deze datum natuurlijk ruilen met een ander lid, mocht de datum je niet uitkomen. Hier 
is voldoende tijd voor. Bardiensten zijn niet te combineren met competitiewedstrijden 
en ook niet te combineren met late trainingen. Degene die het bardienstrooster maakt, 
probeert hier overigens rekening mee te houden. 

Wat	te	doen	als	je	bardienst	hebt?	
Spreek allereerst een clubgenoot aan. Deze legt je uit wat te doen. Hieronder volgt een 
checklist:
• Haal de sleutels op. Informeer tevoren even bij het bestuur waar. 
• Zorg dat circa 19.45 uur op woensdag en 19.15 uur op vrijdag de sporthal van het 

Vlietland College geopend is. Op woensdag begint de training om 20.00 uur en op 
vrijdag beginnen de competitiewedstrijden om 19.45 uur. 

• Kijk voor de uitvoering van de bardienst naar een klapper achter de bar. Hier staat 
alles in. Globaal komt het neer op het openen van de bar, vullen van de koelkasten, 
consumpties bijhouden en afrekenen, schoonmaken en de nodige ‘service with a 
smile’. 

• Elke consumptie wordt op de invullijst bij de desbetreffende persoon genoteerd. 
Afrekenen mag aan het einde van de avond. De bardienst is afgelopen om ca. 23.30 
uur. Meestal zijn er nog leden die blijven zitten. Deze leden nemen veelal de bardienst 
over. Informeer bij de laatblijvers of zij een sleutel hebben. Als dit zo is kunnen de 
sleutels weer teruggebracht worden naar de lokatie waar je ze hebt opgehaald. 
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6 wat moet je doen aLs…

1.	 Je	wilt	meedoen	aan	de	recreantentraining?
Wanneer er training gegeven wordt dan kun je jezelf bij de maandagavondbegeleider 
aanmelden. 

2.	 Je	wilt	meedoen	aan	de	competitietraining?
Geef je op middels het competitie-inschrijfformulier dat digitaal en op papier bij de 
bar van het Vlietland College beschikbaar wordt gesteld (in oktober en april). Neem 
bij vragen hierover contact op met de wedstrijdsecretaris, zie pagina 5.

3.	 Je	een	introducé	wilt	meenemen?
Leuk! Meld de introducé even bij de avondbegeleiding aan. Voor incidentele 
deelname behoeft geen contributie te worden betaald. Voor herhaald bezoek is een 
lidmaatschap of een proeflidmaatschap nodig.

4.	 Je	competitie	wilt	spelen?
Geef je op middels het competitie-inschrijfformulier dat digitaal en op papier bij de 
bar van het Vlietland College beschikbaar wordt gesteld (in oktober en april). Neem 
bij vragen hierover contact op met de wedstrijdsecretaris, zie pagina 5.

5.	 Je	je	lidmaatschap	op	wilt	zeggen?
Zeg altijd schriftelijk op vóór 1 juli van het lopende seizoen. Zend dit formulier aan 
Badmintonvereniging Drive, Postbus 1449, 2302 BK Leiden, ter attentie van de 
secretaris (zie pagina 5). Zeg je niet op voor deze datum dan ben je, overeenkomstig 
de statuten van de vereniging, verplicht het gehele nieuwe seizoen te betalen. 

Vragen

Als je vragen hebt, dan kun je het volgende doen:
 
• een mail sturen naar  info@bvdrive.nl 

• een brief sturen naar  BV Drive & BC Leiden
     Postbus 1449
     2302 BK Leiden

• onze website bezoeken  www.bvdrive.nl  / www.bcleiden.nl

InsCHrIjfformuLIer

Ondergetekende,

Naam              m/v *)

Voorletters + roepnaam

Straat + huisnummer

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Geboortedatum

wil spelen als:   recreant-/competitiespeler *)

Heeft u al eerder badminton in verenigings ver-
band gespeeld? Zo ja, waar en op welk niveau:

Op welke wijze bent u met onze 
vereniging in contact gekomen? Indien 
aangeraden door een reeds bestaand lid 
gaarne haar/zijn naam vermelden:

verklaart hiermee: 

☐	aspirant-lid te willen worden van BV Drive. 
Tevens verklaart ondergetekende met ingang van één maand na datum van 
ondertekening lid te zullen worden, tenzij hij/zij voor dat tijdstip schriftelijk de 
penningmeester laat weten geen lid te zullen worden.

☐	 lid te willen worden van BV Drive.

mailto:info%40bvdrive.nl?subject=info%40bvdrive.nl
http://www.bvdrive.nl
http://www.bcleiden.nl


Het hiermee ingaande lidmaatschap, dan wel een op een proeflidmaatschap volgend 
lidmaatschap kan gedurende het lopende seizoen niet worden beëindigd. Het nieuwe 
speelseizoen begint elk jaar in de tweede helft van augustus. Wie zijn lidmaatschap wil 
opzeggen moet dat vóór 1 juli daaraan voorafgaand schriftelijk doen overeenkomstig de 
aanwijzingen in het informatieboekje. Bij te late afmelding is men, overeenkomstig de 
statuten van BV Drive, de volledige contributie over het nieuwe seizoen verschuldigd. 

De kosten van het lidmaatschap bedragen:
 
• Senioren vanaf 21 jaar: € 190,-
• Leden 18 t/m 20 jaar: € 142,50
• Leden onder de 18 jaar: € 97,50
• Aspirant-lidmaatschap: € 20,-

De kosten van het aspirant-lidmaatschap ad € 20,- zijn wel/niet*) contant voldaan. Het 
aspirant-lid heeft een informatieboekje ontvangen. Het aspirant-lid gaat akkoord met 
de inhoud hiervan.

Datum:

Handtekening:

U kunt dit formulier afgeven aan 
de avondbegeleiding of sturen naar:

Badmintonvereniging Drive 
ter attentie van de secretaris

Postbus 1449
2302 BK Leiden

We wensen u veel speelplezier!

*) doorhalen wat niet van toepassing is


